
Kerkbrief 965 voor zondag

We mogen slechts in een beperkt aantal naar de kerk
niet in de kerkdienst aanwezig kunnen zij
onze website en “kerkdienst gemist”.  Zie 
 
Bloemen voor Jennifer Garms en Madelon Cazemier
Vorige week zaterdag werden de bloemen 
met de felicitaties voor de geboorte van haar zoon. De bloemen 
dienst gingen naar Madelon Cazemier, ze werden bezorgd door Jan 
Schoute.  
Omzien naar elkaar 
Afgelopen woensdag is Arie Westerneng opgenomen in zorgcentrum 
Westerhout in Alkmaar. Het adres voor een kaartje is: 
Zorgcirkel Revalidatie Westerhout, afdeling Kastanjehof 
Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar.
     
  
 
 
 
 

proefopstelling in de kerkzaal met tafels tussen de stoelen 
(geplaatst om de mogelijkheid van koffiedrinken te onderzoeken 
begreep ik). Ook zong het gemeentekoor (Mirjam, Janny, Ed en
Nico) de gemeente toe vanaf de kerkenraadsbanken . Het nu 
zichtbare en goed verstaanbare koor vond ik een echte 
verbetering.Na afloop van de dienst kon het gerepareerde 
antieke deurslot bewonderd worden in de kerkenraads
    Arie van Ginkel (tevens 

Volgende week gedachtenisdienst 
Op 22 november staan we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar stil bij de overledenen uit onze 
gemeente van het afgelopen jaar. De dienst is in de Grote 
maar zeer beperkt plaats zijn om deze te bezoeken.
371297.  De kerkenraad 

voor zondag 15 november 2020, 9e zondag van de herfst

slechts in een beperkt aantal naar de kerk. Zie ook de mededelingen in deze kerkbrief.
kerkdienst aanwezig kunnen zijn,  is er de mogelijkheid om de dienst via beeld en geluid

Zie https://www.kerkgemeente.nl/kerkdienst-beluisteren

Garms en Madelon Cazemier 
Vorige week zaterdag werden de bloemen bezorgd bij Jennifer Garms, 
met de felicitaties voor de geboorte van haar zoon. De bloemen uit de 

Madelon Cazemier, ze werden bezorgd door Jan 

fgelopen woensdag is Arie Westerneng opgenomen in zorgcentrum 
Het adres voor een kaartje is:  

afdeling Kastanjehof – kamer 2, 
Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar. 

   Aly lagerburg 

 
Terugblik op de dienst van 8 november
Inmiddels komen een aantal gastpredikanten al 
jaren in Edam, zo werd dit keer ds
Berkum verwelkomd. Zij ging dit keer voor in een 
dienst waarin e.e.a. was gewijzigd , deels ingegeven 
door de corona perikelen, deels door nieuwe 
technische mogelijk-heden. Zo was er tijdens de 
hele viering op het tv scherm een verdrietige vrouw 
te zien 
en was er 
een 

proefopstelling in de kerkzaal met tafels tussen de stoelen 
(geplaatst om de mogelijkheid van koffiedrinken te onderzoeken 

gemeentekoor (Mirjam, Janny, Ed en 
Nico) de gemeente toe vanaf de kerkenraadsbanken . Het nu 
zichtbare en goed verstaanbare koor vond ik een echte 
verbetering.Na afloop van de dienst kon het gerepareerde 
antieke deurslot bewonderd worden in de kerkenraadskamer.  

Arie van Ginkel (tevens alle foto’s) 

 
 
Schenking 
Rinus van Leuzen vond nog een mooie, oude foto van een deel 
Van de Voorhaven met links de Lutherse kerk met de oude gevel.
Hij wilde hem graag schenken aan de kerk, waarvoor we hem 
hartelijk bedanken. 
 
 
 

 
Op 22 november staan we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar stil bij de overledenen uit onze 
gemeente van het afgelopen jaar. De dienst is in de Grote Kerk, maar door de huidige beperkingen zal er 

eer beperkt plaats zijn om deze te bezoeken. Aanmelden via scriba@kerkgemeente.nl of 0299 

 
herfst 

mededelingen in deze kerkbrief. Voor diegenen, die 
via beeld en geluid mee te maken via 

beluisteren 

8 november 
Inmiddels komen een aantal gastpredikanten al 
jaren in Edam, zo werd dit keer ds. Willemien van 

Zij ging dit keer voor in een 
dienst waarin e.e.a. was gewijzigd , deels ingegeven 
door de corona perikelen, deels door nieuwe 

Zo was er tijdens de 
hele viering op het tv scherm een verdrietige vrouw 

Rinus van Leuzen vond nog een mooie, oude foto van een deel  
links de Lutherse kerk met de oude gevel. 

Hij wilde hem graag schenken aan de kerk, waarvoor we hem 

Op 22 november staan we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar stil bij de overledenen uit onze 
maar door de huidige beperkingen zal er 

scriba@kerkgemeente.nl of 0299 



Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor meer informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl of neem contact op met de 
predikant ds. Mirjam Koole, e-mail mirjamkoole@kerkgemeente.nl Tel. 06 57089225 
Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg Email: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 
Voorzitter kerkenraad dhr. Kees Bak Email: cbak-kees@kpnmail.nl Tel. 0255-577499 
Ledenadministratie: Nico Vriend E-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl 
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl 

Orde van dienst voor zondag 15 november 2020 
locatie: De Swaen 

 
Voorganger:  ds. Peter Hoogstrate  
Ouderling:  Kees Bak 

Diaken: Tom Lagerburg 
Organist: Frans Koning

 
Orgelspel:  
Variaties over de melodie van Lied 245 “‘k Wil U, o God, 
mijn dank betalen” (F. Mendelssohn, 1809-1847) 
Mededelingen ouderling van dienst 
 
Intochtslied 287: 1 en 5 
Stilte, Onze Hulp, Groet                              
V:           Onze hulp in de Naam van de Heer 
A:           Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:           Die trouw is tot in eeuwigheid en niet 
laat varen het werk van zijn handen 
V:           Genade zij u en vrede van God, onze 
Vader en van Jezus Christus, de Heer 
A:           Amen 
 
10  woorden 
 
Lied 1005 NL: 1, 2 en 5 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Lezing  Oude Testament: Psalm 27 (vert.NBV) 
Psalm 27: 1,7 

Lezing Nieuwe Testament: Romeinen 12: vers 
9-18, 21 
Lied 650: 1, 2 en 7 
 
Preek: ‘Als ik nou eens niet geloofde..’ 
 
Orgelspel 
Lied 245: 1 en 3 
 
Credo 
Psalm 116: 8 
 
Dankgebed, Voorbeden,Stil Gebed, Onze 
Vader  
 
Toelichting collecten  
 
Lied 968: 2 en 4 
Zending & Zegen 
Lied 968: 5 
 
Orgelspel (Sonate in F over Gez. 440 “Ik heb de vaste 
grond gevonden” (F. Koning)) 

 
Collectedoelen 
De diaconale collecte is vandaag, zondag 15 november, bestemd voor de christelijke zendingsorga-
nisatie “MAF-(Mission Aviation Fellowship)”. MAF biedt, met de inzet van vliegtuigen en communi-
catie-middelen, hulp voor zendingsactiviteiten in arme, afgelegen gebieden. Vele hulporganisaties 
kunnen zo sneller, efficiëntere en veiliger mensen bereiken met allerlei vormen van hulp en met het 
evangelie. Elke 5 minuten stijgt er ergens een MAF-vliegtuig op dat vooruitgang en hoop brengt voor 
mensen in geïsoleerde gebieden, www.maf.nl 
 De tweede collecte is ook deze zondag bestemd voor al  het werk van, voor en door “onze eigen 
kerkgemeente”. www.kerkgemeente.nl  
Een ieder die (nog) niet naar de dienst durft of kan gaan, zijn of haar bijdrage aan de collectedoelen 
kan overmaken naar Rekening NL95RABO0373711409, t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. 
Collecte-doel ....... zondag …...”.  
 
Collecteopbrengsten 
De diaconale collecte van afgelopen zondag 8 november was bestemd voor “De Voedselbank 
(Purmerend e.o.)”. Met de voorlopige opbrengst van € 259,70 dragen we bij in de kosten van 
transport, onderhoud en huisvesting waarmee het  mogelijk blijft het voedsel bij de mensen te 
krijgen. De collecte voor het vele werk van, voor en door “onze eigen kerkgemeente” kende een 
voorlopige opbrengst van € 113,70.   
Beide collecten hebben nog steeds het predicaat “voorlopig” omdat via bankoverschrijvingen nog 
vele bijdragen nadruppelen van hen die de diensten nog niet willen, durven of kunnen bijwonen. 
Dank voor uw gaven. 
   


